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 1765العدد: 

 الصراع السوري" بتحييده عن( وسط مطالبات 228"ارتفاع حصيلة ضحايا جيش التحرير الفلسطيني إلى )

نشاء لجنة دولية من أجل كشف مصير المختفين قسريا في السجون إلة ومدنية تدعو منظمات حقوقي• 

 .السورية

 .سنوات 5األمن السوري يواصل اعتقال الجامعي الفلسطيني "ماهر العايش" منذ • 

 الجئ فلسطيني يحقق المراكز األولى في بطولتي كمال األجسام في دمشق والالذقية• 



 

 

 

 التطورات آخر

ارتفعت حصيلة ضحايا المجندين الفلسطينيين من جيش التحرير الفلسطيني في سورية، إلى 

( ضحية، وأعلن فريق الرصد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن 228)

معظم الضحايا قضوا إثر اشتباكات اندلعت في مناطق متفرقة من سورية غالبيتهم في ريف 

 دمشق.

وتعتبر منطقة تل كردي في ريف دمشق الواقعة بين مدينتي دوما وعدرا من أبرز المناطق التي 

سقط فيها ضحايا من عناصر جيش التحرير، إضافة إلى تل صوان القريبة من تل كردي ومنطقة 

 اء جنوب سورية.السويد

يأتي ذلك وسط مطالبات وصلت عبر رسائل ونداءات لمجموعة العمل من عدد من الناشطين 

وأهالي الضحايا والمجندين الملزمين بالخدمة، تطالب هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني 

الهم ومنظمة التحرير والجهات المعنية بعدم زج أبنائهم في الصراع الدائر في سورية، وعدم إرس

 إلى مناطق التوتر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويبلغ تعداد جيش التحرير الفلسطيني في سورية نحو ستة آالف فلسطيني، ويقاتل في أكثر من 

آالف منخرطون في المعارك، بحسب ما أعلنت  3( موقعاً موزعة في أنحاء سورية، منهم 15)

 عنه قيادة الجيش.

ا ملزمون بالخدمة العسكرية في جيش التحرير الجدير ذكره أن الالجئين الفلسطينيين في سوري

من تخلف عن االلتحاق به للمالحقة والسجن، مما دفع اآلالف من  ويتعرض كلالفلسطيني، 

 الشباب للهجرة خارج البالد.

 



 

 

 

 

وفي موضوع آخر، دعت منظمات حقوقية ومدنية سورية إلى إنشاء لجنة دولية مختلطة من األمم 

السوري من أجل كشف مصير المختفين قسرياً والكشف على المقابر  نيوالمجتمع المدالمتحدة 

 الجماعية وتحليل الرفاة في سبيل الوصول الى هوية الضحايا.

آب/أغسطس  – 30وقالت المؤسسات في رسالة إلى المفوض السامي لحقوق االنسان صدر يوم 

من المؤكد أن هؤالء ( مؤسسة ومنظمة حقوقية ومدنية إلى أنه أصبح 66ووقعت عليه ) 2017

الضحايا يتعرضون النتهاكات بشعة بشكل منهجي بما في ذلك التعذيب في مراكز االحتجاز 

والتوقيف التابعة للنظام السوري العلنية منها والسرية أو في مراكز االحتجاز التي تتبع للمليشيات 

ونية أو رعاية صحية باقي أطراف الصراع وذلك في غياب تام ألي رقابة قان المتحالفة معه أو

 وفي عزلة كاملة عن العالم الخارجي

وطالبت المؤسسات في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا االختفاء القسري إلى اعتبار قضية 

المختفين قسرياً والمعتقلين تعسفياً في سوريا أزمة انسانية خاصة بحد ذاتها، والتعامل معها كجزء 

 اإلنسانية المعلنة من الدرجة الثالثة في سوريا والعمل على مقتضاها. ال يتجزأ من حالة الطوارئ

كما طالبت بالضغط على مجلس األمن من أجل القيام بمسؤولياته واتخاذ كافة االجراءات الكفيلة 

 طراف الصراع.أكل خاص وكافة بوقف كافة الجرائم واالنتهاكات من قبل النظام السوري بش

والضغط للعمل على فتح كافة السجون ومراكز االعتقال العلنية والسرية امام الهيئات والبعثات 

ً الدولية ولجان التحقيق وضمان أمن وسالمة كافة المعتقلين  لدى النظام السوري  والمختفين قسريا

 الصراع. أطرافبشكل خاص وكافة 

لية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق كما طالبت بتقديم جميع سبل الدعم الممكنة لآللية الدو

ومقاضاة المسؤولين عن أكثر الجرائم خطورة وفق القانون الدولي، والمرتكبة في سوريا منذ 

 . 2011مارس آذار عام 

ً اختفوا قسراً بما فيهم 1633يشار إلى أن مجموعة العمل استطاعت توثيق ) ( معتقالً فلسطينيا

سن وناشطين حقوقيين وصحفيين وأطباء وممرضين وعاملين في المجال أطفال ونساء وكبار في ال

 اإلغاثي واإلنساني.

( حالة 472كما وثق فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية توثيقه )

 وفاة تحت التعذيب لمعتقلين ومعتقالت فلسطينيين في سجون النظام السوري.

النظام السوري اعتقال الطالب الجامعي الفلسطيني "ماهر عبد وفي سياق غير بعيد، يواصل 

من  10/6/2012( عاماً، وذلك بعد أن اعتقلته األجهزة األمنية السورية يوم 30الحميد العايش" )

 قاعه االمتحانات في كليه العلوم بدمشق.

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خبر وصل عنه من أحد  وهو طالب في قسم الرياضيات في جامعة دمشق سنة ثالثة، وكان آخر

، وهو من مواليد تل حميس في 2014( في رمضان )المزةالمفرج عنهم من المخابرات الجوية 

 القامشلي شمال شرق سورية.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى العديد من الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين، 

وثيق في ظل استمرار النظام السوري بالتكتم حيث تم توثيقها تباعاً على الرغم من صعوبات الت

( معتقالً 1632على مصير المعتقلين وأسمائهم وأماكن اعتقالهم، ووثقت المجموعة حتى اآلن )

 ( معتقلة.103فلسطينياً في سجون النظام السوري منهم )

 

الجمهورية في غضون ذلك، فاز الالجئ الفلسطيني "مراد مصطفى" في المركز األولى في بطولة 

 لكمال األجسام التي أقيمت أوائل الشهر الجاري بصالة الجالء في مدينة دمشق.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

التي أقيمت في  100كما حقق مصطفى المركز الثاني ببطولة الجمهورية سيد الشاطئ بوزن +

 العبين بهذا الوزن. 8الشهر الجاري وسط منافسة قوية وبمشاركة  29في  ةمدينة الالذقي

يشار إلى أن العديد من النخب الفلسطينية السورية والجامعيين وخريجي المعاهد والجامعات 

والرياضيين هاجرت خارج سورية بعد فرارهم من الحرب الدائرة فيها، وتعرض مخيماتهم 

 ومواطن اقاماتهم للقصف والدمار.

 2017سبتمبر  -أيلول  2فلسطينيو سورية إحصائيات وأرقام حتى 

( 462حصيلة الضحايا الفلسطينيين الذين تمكنت مجموعة العمل من توثيقهم بينهم ) (3569• )

 امرأة.

ً في أفرع األمن والمخابرات التابعة للنظام السوري بينهم )1633• ) ( 103( معتقالً فلسطينيا

 امرأة.

دخل القيادة العامة على مخيّم اليرموك ي –حصار الجيش النظامي ومجموعات الجبهة الشعبية • 

 ( على التوالي.1508يومه )

ً والجئة فلسطينية قضوا نتيجة نقص التغذية والرعاية الطبية بسبب الحصار 197• ) ( الجئا

 غالبيتهم في مخيّم اليرموك.

( 1086( يوماً وعن مخيّم اليرموك منذ )1245انقطاع المياه عن مخيّم درعا مستمر منذ أكثر )• 

 يوماً.

( يوماً، والمخيّم 1581حلب ممنوعون من العودة إلى منازلهم منذ ) أهالي مخيّم حندرات في• 

 ( يوماً.334يخضع لسيطرة الجيش النظامي منذ أكثر من )

، في حين يقدر 2016( ألف الجئ فلسطيني سوري وصلوا إلى أوروبا حتى نهاية 85حوالي )• 

( 6( ألف، وفي مصر )17( ألف، وفي األردن )31عدد الالجئين الفلسطينيين في لبنان بحوالي )

 ( آالف، وفي غزة ألف فلسطينيي سوري.8آالف، وفي تركيا )


